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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. d) zákona Č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon") vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej
iba „správny poriadok") v znení neskorších predpisov toto

rozhodnutie:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona
v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona
v y h l a s u j e za

n á r o d n ú

k u l t ú r n u

p a m i a t k u

Mlyn vodný s náhonom, s objektovou skladbou : Mlyn vodný, Náhon mlynský, Technologické zariadenie I. a Technologické zariadenie II., v obci Predajná, okres Brezno, časť Bečov, súpisné číslo 109, parcelné čísla 186/3, 1071/1, 1071/2, 1042/2, k. ú. Predajná, zapísanú na liste vlastníctva č. 336, vo vlastníctve Ondreja Čipku, bytom Bečov č.l 10, Predajná.
Odôvodnenie
V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná
vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu
pamiatku.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky začal dňa 15. 11. 2011 správne konanie vo veci vyhlásenia Mlynu vodného s náhonom (ďalej iba „predmetná vec") za národnú kultúrnu pamiatku na
základe podkladu pre vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej iba „podklad"), ktorý
vypracoval Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica na podnet vlastníka nehnuteľnosti.
Vlastníkovi predmetnej veci Ondrejovi Cipkovi, bytom Bečov č.l 10, Predajná ako účastníkovi konania bolo dňa 18. 11. 2011 doručené oznámenie o začatí správneho konania. Účastník
konania sa k podkladu nevyjadril.
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Účastníkovi konania Obci Predajná bolo dňa 18. 11. 2011 doručené oznámenie o začatí
správneho konania podľa § 15 ods. 5 pamiatkového zákona. Obec nezaslala svoje stanovisko
k podkladu.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v priebehu správneho konania zistil skutočný stav
predmetnej veci tak, ako to ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal
z podkladu a následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa
ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže boli
jednoznačne preukázané pamiatkové hodnoty, ktorými je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona
súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických,
vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci
predmetom individuálnej alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie predmetnej
veci v obci Predajná za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme.
Správny orgán vychádza zo skutočnosti, že vodný mlyn v Predajnej ako jednoduchá účelová
neskorobaroková stavba s prístavbou dvorového krídla zl./2 19. storočia, ktorá bola súčasťou
rozsiahlejšieho súboru vodných stavieb s náhonom, haťou, domom mlynára a hospodárskymi budovami, je neoddeliteľnou súčasťou historickej zástavby obce a je zachovaná vo svojej hmote, pôdoryse a pôdorysnom členení, s konštrukciami, vykazujúcimi vysokú mieru autenticity. Neoddeliteľnou
súčasťou objektu je aj jeho technologické zariadenie, osadené in situ, ktoré je ojedinelým kompletne
zachovaným zariadením vodného mlyna na Slovensku, a tiež zariadenie dokúpené po 2.svet. vojne,
ktoré je uložené v pôvodných drevených debnách v dvorovom krídle objektu mlyna. Neoddeliteľnou súčasťou mlynu je aj jeho vodný náhon, dnes čiastočne zasypaný, no v teréne stále čitateľný.
Objekt mlynu spolu s náhonom a technologickým zariadením disponuje ako celok hodnotou historickou, spoločenskou, urbanistickou, architektonickou a samozrejme technickou. Tým sú naplnené
ustanovenia pamiatkového zákona na vyhlásenie predmetnej veci za národnú kultúrnu pamiatku.
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v či. 44
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom
(či. 44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky).
V zmysle ustanovenia § 27 pamiatkového zákona sa základnou ochranou kultúrnej pamiatky
rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu
alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a
technickému stavu.
Vzhľadom na uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 58 ods. 1 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti tomuto
rozhodnutiu odvolanie na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku sa odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podáva prostredníctvom Pamiatkového úradu
Slovenskej republikv a to v lehote 15 dní odo dňa ieho doručenia.

-3Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov
za podmienok ustanovených v § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku
v znení neskorších predpisov.

PhDr. Katarína Kos&va
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí - doporučene do vlastných rúk:
1. Ondrej Čipka, Bečov 110, 976 63 Predajná
2. Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
3. Správa katastra Brezno, Brezenská 4, 977 01 Brezno - po nadobudnutí právoplatnosti
Rozhodnutie sa doručí na vedomie:
4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
5. MKSR
6. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky- na založenie do spisu 2x

